Referat af brugergruppemødet til Biblioteket d. 27.10.20
Afholdt på biblioteket i Tranebjerg
Tilstede: Grete, Tina, Anne Birgitte, Pia, Anne Søndergård og Erik (referent).
Afbud: Ida og Jakob
1. Godkendelse af referat
OK.
2. Boghusene
Tina og Grete har kørt 3 boghuse med dertil hørende bøger i vinterhi! Boghuset ved Nordby bibliotek og
boghuset ved Samsø Farver & Hobby i Tranebjerg bliver stående efteråret og vinteren over. Erik sætter en
lille pressemeddelelse om det i Samsø Posten torsdag d. 29.10. Der har manglet nye bøger til boghusene i
sommersæsonen; mange bøger er også forsvundet ud af systemet ved at folk har taget dem med sig.
Her i efterårs- og vintersæsonen fra november til og med april bliver der udskiftet bøger ca. hver 14 dag i de
to boghuse. Anne Birgitte passer boghuset ved Nordby bibliotek medens vagterne på boghuset i Tranebjerg
er følgende: november: Tina, december: Pia, januar: Anne Søndergaard, februar: Tina, marts: Ida og april: Pia
+ Grete. D. 31. december tager Tina sig af beskyttelse af boghuset i Tranebjerg. Nye bøger klargøres til
boghusene.
3. Biblioteksnyt
Fra d. 29. oktober skal man bruge mundbind på Samsø bibliotek (dette gælder på alle landets biblioteker).
Dog skal man ikke bruge mundbind, hvis man er under 12 år, eller hvis man er undtaget af helbredsmæssige
årsager. Man skal selv have mundbind med sig i den forbindelse.
Samsø bibliotek og de to SFO’er på øen arbejder fortsat med projektet ’Læselyst’ i skoleåret 2020/21. Der er
indkøbt bøger og lidt møbler til projektet, som snarest kommer ud til SFO’erne. Bøgerne bliver mærket med
pink og grønne etiketter, og vil ca. halvvejs i forløbet blive byttet, sådan at alle bøger kommer rundt til begge
SFO’er. Det er meningen, at der i foråret skal komme en børnebogsforfatter herover og lave et arrangement
for børnene i SFO’erne med oplæsning m.m.
4. Økonomi
Siden sidst har vi kun haft et arrangement; nemlig foredraget ’Kvinderne på Sprogø og mændene på Livø’.
5. Det offentlige Brugergruppemøde tirsdag d. 24. november kl. 19-21
Programmet:
Kl. 19-19.45 Det Offentlige Brugergruppemøde
Dagsorden til mødet: 1) Beretning v/Ida. 2) Lidt om biblioteket v/Erik. 3) Valg til Brugergruppen. Grete, Tina,
Jakob, Ida og Pia er på valg (alle modtager genvalg undtagen Jakob). Anne Søndergård opstiller. Min. 1 ny
kandidat mere ønskes opstillet. 4) Evt.
Kl. 20-21 Susan Klitgaard, som er forfatter og ansat på Nordby Bibliotek, kommer og holder foredrag om
hendes skriveproces og arbejdet som forfatter med udgangspunkt i debutbogen ’Det underdanige og det
magtfulde’.
Anne Søndergaard prøver at finde en kandidat mere. Tina er referent til mødet, og Grete er ordstyrer.
Erik spørger til en pris for Susans foredrag.
6. Arrangementer
Erik forespørger teater KrisKat, om de kan spille gadeteaterstykket ’Oh solo mig’ på Møllebakken
(Smørhullet) i maj måned 2021?
7. Evt.
Næste møde bliver tirsdag d. 8. december kl. 19 på biblioteket i Tranebjerg.
Ingen har hørt noget til en evt. litteraturfestival på Samsø d. 21. og 22. november.

